
บทที่ 5 

ระบบการผลิต 

ความหมายของระบบการผลิต 

ระบบการผลิต ( Production System) หมายถึง การผลติเป็นกระบวนการท่ีทําให้เกิดการสร้าง         

สิ่งหนึง่สิ่งใดขึน้มาจากการใช้ทรัพยากรหรือปัจจยัการผลิตท่ีมีอยู ่การดําเนินการผลิตจะเป็นไปตามลําดบั

ขัน้ตอนของการกระทําก่อนหลงั กลา่วคือ จากวตัถดุบิท่ีมีอยูจ่ะถกูแปลงสภาพให้เป็นผลผลิตท่ีอยูใ่นรูปตาม

ต้องการ เพ่ือให้การผลิตบรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่วนัน้ จงึจําเป็นต้องมีการจดัการให้อยูใ่นรูปของระบบการ

ผลติ ซึง่ประกอบด้วยสว่นท่ีสําคญั 3 สว่น คือ ปัจจยัการผลติ ( input) กระบวนการแปลงสภาพ ( conversion 

process) และผลผลิต (output) ท่ีอาจเป็นสินค้า และบริการ 

การผลิตท่ีมีประสิทธิภาพนัน้ จะต้องคํานงึถึงปัจจยัด้านปริมาณ คณุภาพ เวลา และราคา ซึง่ทัง้หมดนี ้

จะต้องนํามารวมไว้ในระบบการผลิต โดยมีการวางแผนและควบคมุการผลิตเป็นแกนกลาง กิจกรรมตา่ง ๆ ท่ีอยู่

ในระบบการผลิตนัน้สามารถจําแนกได้เป็น 3 ขัน้ตอน คือ การวางแผน (planning) การดําเนินงาน ( operation) 

และการควบคมุ (control) 

1. การวางแผน เป็นขัน้ตอนของการวิเคราะห์ข้อมลูท่ีมีอยู ่และวางแผนการใช้ทรัพยากรให้ตรงตาม

เป้าหมายท่ีต้องการ และเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ในแผนการผลิตจะกําหนดเป้าหมายยอ่ยไว้ในแผนกตา่ง ๆ 

ในเทอมของเวลาท่ีกําหนดไว้ก่อนลว่งหน้า และจากเป้าหมายยอ่ย ๆ ท่ีถกูกําหนดขึน้เหลา่นี ้ถ้าประสบ

ผลสําเร็จก็จะสง่ผลไปยงัเป้าหมายท่ีต้องการ 

2. การดาํเนินงาน  เป็นขัน้ตอนของการดําเนินการ จะเร่ิมต้นได้ก็ตอ่เม่ือรายละเอียดตา่ง ๆ ใน

ขัน้ตอนการวางแผนได้ถกูกําหนดไว้ในแผนการผลิตเรียบร้อยแล้ว 

3. การควบคุม  เป็นขัน้ตอนของการตรวจตราให้คําแนะนําและตดิตามผลเก่ียวกบัการดําเนินงาน 

โดยใช้การป้อนกลบัของข้อมลู ( feedback information) ในทกุ ๆ ขณะท่ีงานก้าวหน้าไป ผา่นกลไกการควบคมุ 

(control mechanism) โดยท่ีกลไกนีจ้ะทําหน้าท่ีปรับปรุงแผนงาน และเป้าหมายเพ่ือให้เป็นท่ีเช่ือแนไ่ด้วา่จะ

บรรลเุป้าหมายหลกั 

ในการผลติโดยทัว่ไป จะประกอบไปด้วย 3 สว่นด้วยกนั คือ  

• ปัจจัยการผลิต ( Input) ได้แก่ คน ( Man) วตัถดุบิ ( Materials) เคร่ืองจกัร ( Machines) 

พลงังาน (Energy) เงิน (Money) ขา่วสารข้อมลู (Information)  
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• ส่วนกระบวนการผลติ ( Process) ได้แก่ การเตรียมวตัถดุบิตา่ง ๆ การนําสว่นประกอบตา่ง 

ๆ เข้าด้วยกนัการสร้างรูปทรง การตกแตง่ รูปทรงตลอดทัง้การบรรจผุลิตภณัฑ์เพ่ือการจําหนา่ย 

• ส่วนท่ีเป็นผลผลติ (Output) ได้แก่ ผลิตภณัฑ์สําเร็จรูป ( Products) ซึง่ผลผลิตจะออกมาใน

รูปของสินค้าหรือบริการ  

ประเภทของการผลติ 

 

• แบ่งตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ 

- การผลิตตามคาํส่ังซือ้ (Made-to-order) เป็นการผลิตท่ีคณุลกัษณะของผลิตภณัฑ์จะเปล่ียน 

แปลงไปตามความต้องการของลกูค้าแตล่ะราย การเตรียมการผลติและวตัถดุบิท่ีต้องการจะใช้ตลอดจน

กระบวนการผลิตจงึไมส่ามารถคาดการณ์ไว้ลว่งหน้าได้ เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ท่ีใช้ต้องเป็นแบบอเนกประสงค์ 

และผู้ผลติต้องมีความสามารถและความชํานาญหลายอยา่ง เพ่ือทําการผลติสิง่ท่ีลกูค้าต้องการได้ ตวัอยา่ง

ของการผลติตามคําสัง่ซ่ือได้แก่ การตดัเย็บชดุวิวาห์ การรับสร้างบ้านบนท่ีดนิของลกูค้า การทําผม ฯลฯ  

- การผลิตเพ่ือรอจาํหน่าย (Made-to-stock) เป็นการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีมีคณุลกัษณะเป็น

มาตรฐานเดียวกนัตามความต้องการของกลุม่ลกูค้าเป้าหมายสว่นใหญ่ การจดัหาวตัถดุบิและการเตรียม

กระบวนการผลติสามารถทําได้ลว่งหน้า เคร่ืองจกัรอปุกรณ์จะเป็นเคร่ืองมือเฉพาะงานและผู้ผลติถกูอบรมมา

เพ่ือทํางานตามหน้าท่ีเฉพาะอยา่ง ตวัอยา่งของการผลติเพ่ือรอจําหนา่ยได้แก่การผลติสบู ่การผลติรถยนต์ การ

ผลิตเสือ้ผ้าเคร่ืองแบบนกัเรียน ฯลฯ 

- การผลิตเพ่ือรอคาํส่ังซือ้ (Assembly-to-order) เป็นการผลิตชิน้สว่นท่ีจะประกอบเป็นสินค้า

สําเร็จรูได้หลายชนดิ ซึง่ชิน้สว่นเหลา่นัน้จะมีลกัษณะแยกออกเป็นสว่นจําเพาะหรือโมดลู (Module) โดยผลิต

โมดลูรอไว้ก่อน เม่ือได้รับคําสัง่ซือ้จากลกูค้าจงึทําการประกอบโมดลูให้เป็นสนิค้าตามลกัษณะท่ีลกูค้าต้องการ 

จงึนบัได้วา่การผลิตเพ่ือรอคําสัง่ซือ้ได้นําเอาลกัษณะของการผลิตเพ่ือรอจําหนา่ยซึง่มีการผลิตชิน้สว่นเป็น

โมดลูมาตรฐานท่ีใช้ประกอบเป็นสินค้าหลายชนิดรอไว้มาผสมเข้ากบัลกัษณะของการผลิตตามคําสัง่ซือ้ซึง่นํา

โมดลูมาประกอบ และแตง่เตมิรายละเอียดให้สนิค้าสําเร็จรูปมีความแตกตา่งกนัไปตามความต้องการของ

ลกูค้าเฉพาะราย ตวัอยา่งการผลิตเพ่ือรอคําสัง่ซือ้ ได้แก่ การผลิตเคร่ืองใช้ไฟฟ้า หลายรุ่นท่ีมีการใช้อะไหล่

เหมือนกนั 

 

 

 



• แบ่งตามลักษณะของระบบการผลิตและปริมาณการผลิต 

- การผลติแบบโครงการ (Project Manufacturing) เป็นการผลิตผลิตภณัฑ์ขนาดใหญ่ราคา

แพง และมีลกัษณะเฉพาะตามความต้องการของลกูค้าเฉพาะราย เชน่ การสร้างเข่ือน การสร้างทางดว่น การ

ตอ่เรือดํานํา้ การตอ่เคร่ืองบนิ ฯลฯ การผลติแบบโครงการมกัมีปริมาณการผลติตอ่ครัง้น้อยมากหรือผลติครัง้ละ

ชิน้เดียวและใช้เวลานาน การผลิตจะเกิดขึน้ท่ีสถานท่ีตัง้ของโครงการ (Site) เม่ือเสร็จงานโครงการหนึง่จงึย้าย

ทัง้คนและวสัดสุิ่งของเคร่ืองมือตา่ง ๆ ไปรับงานใหม ่เคร่ืองมือท่ีใช้จงึเป็นแบบอเนกประสงค์ซึง่เคล่ือนย้ายได้

งา่ย  และคนงานต้องสามารถทํางานได้หลายอยา่งจงึต้องใช้แรงงานมีฝีมือท่ีผา่นการอบรมอยา่งดี  

- การผลิตแบบไม่ต่อเน่ือง (Job Shop หรือ Intermit ten Production) เป็นการผลิตผลิตภณัฑ์

ท่ีมีลกัษณะหลากหลายตามความต้องการของลกูค้า โดยมีปริมาณการผลติตอ่ครัง้เป็นลอ็ต มีการเปล่ียน

ผลติภณัฑ์ท่ีผลติคอ่นข้างบอ่ย และผลผลติไมมี่มาตรฐานมากนกั เชน่ การบริการคนไข้ท่ีเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาล เคร่ืองจกัรอปุกรณ์ตา่งๆ จะถกูรวมกนัตามหน้าท่ีการใช้งานไว้ในสถานีการผลติแยกเป็นหมวดหมู่

อยูต่ามสว่นตา่งๆ ของผงัโรงงานในจดุท่ีจะสามารถทําให้กระบวนการผลิตทกุผลิตภณัฑ์สามารถดําเนินไปตาม

ขัน้ตอนการผลิตท่ีกําหนดไว้อยา่งคลอ่งตวั การเดนิเคร่ืองจกัรผลิตจะผลิตสินค้าชนิดหนึง่จนได้ปริมาณตามท่ี

ต้องการแล้วจงึเปล่ียนไปผลิตสินค้าชนิดอ่ืนโดยใช้เคร่ืองจกัชดุเดมิ  

- การผลิตแบบกลุ่ม (Batch Production) เป็นการผลติท่ีคล้ายกบัการผลติแบบไมต่อ่เน่ืองมาก 

จนบางครัง้จดัเป็นการผลิตประเภทเดียวกนั แตจ่ะแตกตา่งกนตรงท่ีการผลิตแบบกลุม่จะมีลกัษณะเฉพาะของ

ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตแยกเป็นกลุม่ ๆ ในแตล่ะกลุม่จะผลิตตามมาตรฐานเดียวกนัทัง้ล็อต ในขณะท่ีการผลิตแบบไม่

ตอ่เน่ืองจะมีลกัษณะเฉพาะของผลติภณัฑ์หลากหลายมากกวา่ ลกัษณะการจดัเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ของการผลติ

แบบกลุม่จะเหมือนกบัการผลิตแบบไมต่อ่เน่ืองคือจดัเคร่ืองจกัรตามหน้าท่ีการใช้งานเป็นสถานีแล้วงานจะไหล

ผา่นไปแตล่ะสถานีตามลําดบัขึน้ตอนของงาน และเน่ืองจากการผลิตแบบกลุม่เป็นการผลิตของเป็นล็อต 

ขัน้ตอนการผลิตจงึมีแบบแผนลําดบัเหมือนกนัเป็นกลุม่ๆ ตามล็อตการผลิตเหลา่นัน้ การผลิตแบบกลุม่นีใ้ช้ได้

กบัการผลิตตามคําสัง่ซือ้และการผลิตเพ่ือรอจําหนา่ย เชน่ การเย็บเสือ้โหล  เป็นต้น 

- การผลิตแบบไหลผ่าน หรือการผลติตามสายการประกอบ หรือการผลติแบบซํา้ (Line- Flow 

หรือ Assembly หรือ Repetitive Production) เป็นการผลิตผลิตภณัฑ์ท่ีเหมือนกนัในปริมาณมาก เชน่ การ

ผลิตแชมพ ูการผลิตรถยนต์ การผลิตเคร่ืองซกัผ้า การผลิตแบบไหลผา่นจะมีเคร่ืองจกัอปุกรณ์เฉพาะของแตล่ะ

สายผลติภณัฑ์แยกตา่งหาก โดยไมมี่การใช้เคร่ืองจกัรร่วมกนัเคร่ืองจกัรอปุกรณ์จะเป็นแบบเฉพาะงานสําหรับ

แตล่ะสายผลิตภณัฑ์เพ่ือการผลิตท่ีรวดเร็ว และได้ปริมาณมาก การผลิตแบบนีจ้ะเหมาะสมกบัการผลิตเพ่ือรอ

จําหนา่ยหรือใช้ในการประกอบโมดลูในการผลิตเพ่ือรอคําสัง่ซือ้จากลกูค้าตอ่ไป  



- การผลิตแบบต่อเน่ือง (Continuous Process หรือ Continuous Flow Production) เป็นการ

ผลติผลติภณัฑ์ชนดิเดียวในปริมาณท่ีมากมายอยา่งตอ่เน่ืองโดยใช้เคร่ืองจกัรเฉพาะอยา่ง ซึง่มกัจะเป็นการ

ผลิตหรือแปรรูปทรัพยากรธรรมชาตใิห้เป็นวตัถดุบิในการผลิตขัน้ตอนตอ่ไป เชน่ การกลัน่นํา้มนั การผลิต

สารเคมี การทํากระดาษ ฯลฯ 

ต้นทุนการผลติ 

          ต้นทนุการผลิต (cost of production) หมายถึงคา่ใช้จา่ยหรือรายจา่ยในปัจจยัการผลติท่ีใช้ใน

กระบวนการผลติ เน่ืองจากปัจจยัการผลติแบง่ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1. ปัจจยัคงท่ี  

2. ปัจจยัผนัแปร  

           ดงันัน้ต้นทนุการผลิตซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยหรือรายจา่ยในปัจจยัการผลิตจงึแบง่ตามประเภทของปัจจยัการ

ผลิต ออกเป็น 2 ประเภทเชน่เดียวกนั คือ  

1. ต้นทุนคงท่ี (fixed cost) หมายถึงคา่ใช้จา่ยหรือรายจา่ยในการผลติท่ีเกิดจากการใช้ปัจจยัคงท่ี  หรือ

กลา่วอีกอยา่งหนึง่ได้วา่ต้นทนุคงท่ีเป็นคา่ใช้จา่ยหรือรายจา่ยท่ีไมข่ึน้อยูก่บัปริมาณของ  ผลผลิต กลา่วคือ ไมว่า่

จะผลิตปริมาณมาก ปริมาณน้อย หรือไมผ่ลิตเลย  ก็จะเสียคา่ใช้จา่ยในจํานวนท่ี คงท่ี ตวัอยา่งของต้นทนุคงท่ี 

ได้แก่ คา่ใช้จา่ยในการลงทนุซือ้ท่ีดนิ คา่ใช้จา่ยในการก่อสร้างอาคารสํานกังานโรงงาน ฯลฯ  ซึง่เป็นคา่ใช้จา่ยท่ี

ตายตวัไมเ่ปล่ียนแปลงตามปริมาณการผลติ  

2. ต้นทุนผันแปร  (variable cost) หมายถึงคา่ใช้จา่ยหรือรายจา่ยในการผลติท่ีเกิดจากการใช้ปัจจยัผนั

แปร หรือกลา่วอีกอยา่งหนึง่ได้วา่ต้นทนุผนัแปรเป็นคา่ใช้จา่ยหรือรายจา่ยท่ีขึน้อยูก่บั  ปริมาณของผลผลิต 

กลา่วคือ ถ้าผลติปริมาณมากก็จะเสียต้นทนุมาก  ถ้าผลิตปริมาณน้อยก็จะเสียต้นทนุ น้อย และจะไมต้่องจา่ย

เลยถ้าไมมี่การผลติ  ตวัอยา่งของต้นทนุผนัแปร ได้แก่ คา่ใช้จา่ยท่ีเป็นคา่แรงงาน คา่วตัถดุบิ คา่ขนสง่  คา่

นํา้ประปา คา่ไฟฟ้า ฯลฯ  

งานบริหารการผลติ 

การบริหารการผลติด้านคณุภาพ ผลติภาพ เวลา ปริมาณ และความยืดหยุน่ด้านปริมาณและ

ผลิตภณัฑ์ ผู้บริหารการผลิตต้องดําเนินการตามหน้าท่ีตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี  ้



1. การวางแผนกาํหนดกลยุทธ์การผลติ จะเป็นการกําหนดแผนงานกลยทุธ์ของแตล่ะฝ่าย เพ่ือใช้

เป็นแนวทางสร้างวิธีการปฏิบตังิานของกิจกรรมตา่งๆ ในแตล่ะฝ่าย 

2. การบริหารและควบคุมคุณภาพ เป็นการจดัการให้ทกุสว่นของระบบการผลติมีมาตรฐาน โดย

พยายามลดความผดิพลาดตา่งๆ ท่ีอาจจะเกิดขึน้กบัปัจจยันําเข้า ( input) กระบวนการผลติ (transformation) 

และผลผลิต (output) 

3. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต ให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของตลาด โดยอาจ

นําเอาเทคโนโลยีและวิธีการท่ีทนัสมยั มาประยกุต์ใช้ในการดําเนินการผลิต 

4. การพยากรณ์การผลติ เป็นการคาดหมายความต้องการ (Demand) ในอนาคต เพ่ือวางแผนเชิง

ปริมาณ อาทเิชน่ การวางแผนกําลงัการผลติ การวางแผนกําลงัคน เป็นต้น 

5. การวางแผนกาํลังการผลติ เป็นการกําหนดระดบัของการลงทนุในเคร่ืองจกัรอปุกรณ์ และการ

จดัการกําลงัคน เพ่ือให้ปริมาณการผลติเพียงพอกบัความต้องการ 

6. การวางแผนการผลติรวม 

7. การบริหารสนิค้าคงคลัง เป็นต้นทนุสว่นใหญ่ของการผลิต จงึต้องมีการจดัการให้ปริมาณของ

สินค้าคงคลงัอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม และเพียงพอท่ีจะบริการให้กบัลกูค้า 

8. การเลือกทาํเลท่ีตัง้ เป็นการลงทนุระยะยาวท่ีต้องการวางแผนอยา่งดี เพราะอาจสง่ผลไปยงั

ต้นทนุของธุรกิจ 

9. การวางแผนผังกระบวนการผลติ การวางลําดบัของเคร่ืองจกัรตามประเภทของการผลติ มีผล

ตอ่การไหลผา่นของงาน 

10. การบริหารโครงการ เป็นการควบคมุโครงการให้เสร็จทนัเวลาและเป็นการจดัสรรทรัพยากร

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

11. การบริหารแรงงานการผลติ เป็นการกําหนดวิธีการทํางานแก่คนงานโดยคํานงึถึงปัจจยัท่ีมีอยู่  

12. การจัดตารางการผลติ เป็นการจดัสรรในเร่ืองของต้นทนุ และเวลาในการผลิต เพ่ือใช้ได้อยา่ง

คุ้มคา่ท่ีสดุให้ทนักบัการสง่มอบงาน 

13. การบริหารห่วงโซ่ของสนิค้า เป็นการบริหารงานตัง้แตก่ระบวนการคดัสรรวตัถดุบิ  จนถึงมือ

ผู้ รับโดยคํานงึถึงปัจจยัท่ีมีอยู่ 

14. การบาํรุงรักษาเคร่ืองจักรอุปกรณ์ ต้องมีการดแูลบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรตลอดระยะเวลาการใช้

งานโดยต้องคํานงึถึงต้นทนุการซอ่มและการบํารุงรักษาด้วย 

 



ส่วนท่ีนําเข้าไปยังระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการด้านการผลติ 

     สว่นท่ีนําเข้าจะได้จากกการปฏิบตังิานซึง่เก่ียวกบัการไหลเวียนและการแปลงวตัถดุบิภายในองค์กร  

แหลง่ สารสนเทศท่ีสําคญัอาจมาจากภายนอกองค์กรก็ได้ แตส่ว่นใหญ่มกัจะมาจากภายใน  เชน่ 

1. แผนเชงิกลยุทธ์และนโยบายของบริษัท ซึง่จะเป็นสว่นท่ีกําหนดทิศทางของระบบสารสนเทศ

เพ่ือการจดัการด้านการผลติ เชน่เอกสารเก่ียวกบัการวางแผนระยะยาวท่ีกลา่วถึงเร่ืองคณุภาพ, การผลติ, และ

เป้าหมายและข้อจํากดัในการให้บริการ รวมถึงนโยบายในการเปิดโรงงานใหมห่รือการปิดโรงงานเก่าลงและ

เร่ืองของความสามารถในการผลิตท่ีเพิ่มขึน้ได้, ข้อจํากดัของจํานวนพนกังานท่ีมี, การเปล่ียนนโยบายการเก็บ

สนิค้าคงคลงั และโปรแกรมการควบคมุคณุภาพใหมท่ี่ต้องการใช้ เหลา่นีจ้ดัเป็นสารสนเทศท่ีนําเข้าสูร่ะบบ

สารสนเทศเพ่ือการจดัการด้านการผลิต 

2. ระบบประมวลผลรายการ ได้แก่ข้อมลูท่ีได้จากระบบประมวลผลรายการด้านตา่งๆท่ีเก่ียวข้อใน

การผลติ ได้แก่ การประมวลผลการสัง่ซือ้, ข้อมลูสนิค้าคงคลงั, ข้อมลูการรับและการตรวจสอบวตัถดุบิท่ีเข้า

มาในขบวนการผลิต, ข้อมลูบคุลากร, และข้อมลูขบวนการผลิต 

 

 
 

รูปท่ี 5.1  แสดงผงังานการประมวลผลรายการของระบบการผลติ 

 

3. แหล่งข้อมูลภายนอก ได้แก่ ข้อมลูขบวนการในการผลิตใหม่ๆ  ซึง่อาจมาจากบริษัท, วารสาร และ

สิ่งพิมพ์อ่ืนๆ หรือได้จาก เครือขา่ยอินเทอร์เน็ตหรือข้อมลูเก่ียวกบัสภาพวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั  ทําให้สามารถ

คาดเดาในเร่ืองของแรงงาน และคา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัวตัถดุบิได้  นอกเหนือจากนีย้งัมีแหลง่ข้อมลูภายนอกอ่ืนๆ 



อีก เชน่ องค์กรผู้ เช่ียวชาญตา่งๆ, สมาคมทางธุรกิจ ซึง่สามารถให้ข้อมลูเก่ียวกบัคูแ่ขง่ขนั ทัง้ในด้าน

ขบวนการผลิตและกลุม่ลกูค้าใหม่ๆ ท่ีนา่สนใจได้ 

 

รูปแบบการใช้โปรแกรมประยุกต์ด้านการผลิต 

1.การออกแบบและการปฏิบัตเิชิงวิศวกรรม ( Design and Engineering) วิศวกรด้านการผลติใช้

คอมพวิเตอร์เพ่ือชว่ยงานด้านวิศวกรรม ( Computer Aided Engineering - CAE)  สร้างแบบจําลองเพ่ือการ

ทดสอบ การวิเคราะห์ และการประเมินต้นแบบของการออกแบบผลิตภณัฑ์ซึง่พวกเขาได้พฒันาขึน้  โดยการมกั

ใช้ร่วมกบัคอมพวิเตอร์ชว่ยในการออกแบบ ( Computer Aided Design - CAD) ชว่ยวิเคราะห์และออกแบบ

ผลติภณัฑ์ ชว่ยในงานวาดภาพของวิศวกรและชว่ยให้เกิดภาพกราฟิก 3 มิตซิึง่สามารถทําให้หมนุไปรอบๆ  

เพ่ือท่ีจะมองวตัถไุด้ทัง้ 3 ด้าน สามารถมองในระยะใกล้  เพ่ือมองสว่นประกอบเฉพาะสว่นและสามารถแสดง

การเคล่ือนไหวเหมือนกบัการทํางานกบัของจริง การออกแบบนีส้ามารถแปลงไปสูแ่บบจําลองทางคณิตศาสตร์

ของผลงานท่ีได้ทําสําเร็จแล้ว  

 
 

รูปท่ี  5.2  แสดงโปรแกรมประยกุต์ CAD  

และยงัใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน การควบคมุเคร่ืองจกัรกล  (Machine Control)  รู้จกักนัดีในนาม 

Numerical Control โดยแปลงข้อมลูทางเรขาคณิตจากการวาดภาพทางวิศวกรรมและขัน้ตอนการทํางานจาก

การวางแผนการดําเนินงานไปสูร่หสัตวัเลขของชดุคําสัง่ซึง่ควบคมุการทํางานของเคร่ืองจกัร  การควบคมุ

เคร่ืองจกัรกลนี ้อาจรวมไปถึงการใช้ไมโครคอมพวิเตอร์ เพ่ือวตัถปุระสงค์ท่ีเฉพาะเจาะจงท่ีเรียกวา่ การควบคมุ



ตรรกะคําสัง่ในการทํางาน  (Programmable Logic Controllers : PLCs) ชว่ยวิศวกรปรับระดบัการทํางาน

อยา่งละเอียดของเคร่ืองมือเคร่ืองจกัรกล 

3. การจัดตารางการผลติ ( Production Planning) เพ่ือจดัการรายละเอียดแผนงานการผลิตทัง้ใน

ระยะสัน้และระยะยาว ซึง่จะทําให้ธุรกิจทราบถึงปริมาณงานผลิตในแตล่ะสปัดาห์ การจดัตารางการใช้แรงงาน

หรือจดัตารางการใช้เคร่ืองจกัร ตลอดความเป็นไปได้ในการผลิต ทําให้สามารถวางแผนเพ่ือกําหนดการผลิตให้

ได้ตรงตามความต้องการ 

4. การวางแผน ความต้องการวัสดุ (Material Requirement Planning: MRP) การบริหาร

ทรัพยากรการผลติ โดยเฉพาะวตัถดุบิ (raw materials) เป็นหวัใจสําคญัของการจดัการด้านการดําเนนิงานการ

ผลติ ถ้าธรุกิจมีปริมาณวตัถดุบิมากเกินไปจะทําให้คา่ใช้จา่ยในการเก็บรักษาสงู แตถ้่ามีปริมาณวตัถดุบิน้อย

เกินไปก็จะก่อให้เกิดผลกระทบตอ่แผนและกระบวนการผลิต ตลอดจนก่อให้เกิดคา่เสียโอกาสทางธุรกิจ   MRP 

เป็นโปรแกรมประยกุต์ ท่ีรวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัระบบการผลิต   เพ่ือประกอบการวางแผนความต้องการวสัดุ

เพ่ือให้ธุรกิจสามารถจดัการวตัถดุบิอยา่งมีประสิทธิภาพ  

วิวฒันาการของระบบ MRP 

• ยคุแรกของ MRP เก่ียวข้องเฉพาะกบัการกําหนดตารางการผลติและสนิค้า  

• ตอ่มาพฒันาเป็น MRP –2  เพิม่ฟังก์ชัน่มากกวา่ MRP  ปกต ิเชน่นอกเหนือจากผลผลิตแล้ว  

ต้นทนุของชิน้สว่นและกระแสเงินสดท่ีต้องการจา่ยในชิน้สว่นเหลา่นัน้ ชว่ยประมาณการต้นทนุของแรงงาน

เคร่ืองมืออปุกรณ์ การซอ่มบํารุงอปุกรณ์และพลงังานด้วย  ยงัให้รายละเอียดการคํานวณงบประมาณสําหรับ

ชิน้สว่นท่ีเก่ียวข้องด้วย  

•  MR-2  พฒันาเป็น ERP (Enterprice Resource Planning) 

5. การควบคุมการผลิต ในการควบคมุการผลติมีเทคโนโลยีท่ีสนบัสนนุมากมาย เชน่ การผลติโดยใช้

คอมพวิเตอร์ชว่ย ( Computer-Aided Manufacturing : CAM) เป็นการใช้คอมพวิเตอร์ชว่ยการด้านการผลติ 

สามารถใช้ข้อมลูจาก CAD ในการกําหนดวา่จะใช้เคร่ืองจกัรใดในการผลิต วสัดชุิน้งานมีขนาดเทา่ใด วาง

ตําแหนง่อ้างอิงอยา่งไร ใช้เคร่ืองมืออะไรในการตดัเฉือน จะใช้วิธีตดัเฉือนแบบไหนก่ีขัน้ตอน รวมไปถึงการ

จําลองขัน้ตอนการทํางานเพ่ือดเูส้นทางการตดัเฉือนของเคร่ืองมือตดัเฉือน และตรวจสอบความผดิพลาดใน

การผลติ   



 
 

รูปท่ี 5.3  แสดงโปรแกรมประยกุต์ประเภท CAM 

 

 รวมไปถึงการนําหุน่ยนต์ (Robotics) มาใช้ในฐานะ " คนงานปกเสือ้เหล็ก” ได้เพิ่มการผลิตและลด

คา่ใช้จา่ยเป็นอยา่งมาก เชน่ หุน่ยนต์อาจคมุวาล์วความดนัท่ีอตัรา 320 หนว่ยตอ่ชัว่โมง ซึง่เป็น 10 เทา่ของ

แรงงานคน หุน่ยนต์ยงัเป็นประโยชน์มากในด้านสิ่งท่ีเป็นพิษหรือของเสีย หุน่ยนต์ทําตามโปรแกรมท่ีกําหนด

โดยแมข่า่ยและโหลดข้อมลูนัน้สูไ่มโครคอมพิวเตอร์ท่ีใช้งานสําหรับวตัถปุระสงค์เฉพาะ  การนําข้อมลูเข้านัน้ได้

จากการมองและหรือการสมัผสัตวัจบัสญัญาณ (Sensor) เพ่ือประมวลผลโดยไมโครคอมพวิเตอร์และแปลง

เป็นการเคล่ือนไหวของหุน่ยนต์ โดยทัว่ไปมกัจะเป็นการเคล่ือนไหวแขนและมือของหุน่ยนต์เพ่ือจบัขึน้ หรือยก

ของ หรือทําหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับคําสัง่ เชน่ การวาดรูป การขดุเจาะ และการเช่ือมโลหะ  จากการพฒันาด้าน

การศกึษาและระบบงานท่ีเก่ียวข้องกบัหุน่ยนต์ได้รับการคาดการณ์ไว้วา่จะทําให้เกิดหุน่ยนต์ท่ีมี  ความฉลาด 

ยืดหยุน่ และเคล่ือนไหวได้มากขึน้ โดยการปรับปรุงความสามารถในการคํานวณ  การมองเห็น การสมัผสั และ

การกําหนดทิศทาง  

 
 

รูปท่ี 5.4 การใช้คอมพิวเตอร์ควบคมุแขนและมือของหุน่ยนต์เพ่ือชว่ยในการประกอบแผงวงจร   

 



6. การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ ( Quality Control and Testing) ได้แก่ขบวนการใน

การในการควบคมุเพ่ือให้แนใ่จวา่สนิค้าท่ีผลติออกมาตรงตามท่ีลกูค้าต้องการ  โดยใช้ซอฟต์แวร์ในการควบคมุ

คณุภาพ ตา่งๆ  นําเสนอข้อมลูเก่ียวกบัคณุภาพของวสัดขุองชิน้สว่นท่ีหามาได้ ตลอดจนคณุภาพของสินค้า

ระหวา่งการผลิตและคณุภาพของสินค้าท่ีผลิตเสร็จสิน้ โดยระบบจะบนัทกึผลลพัธ์จากการตรวจสอบคณุภาพ

เก็บเป็นสารสนเทศเพ่ือการวิเคราะห์ตอ่ไปและมีระบบรวบรวมข้อมลูการผลิตรายประจํางวด เพ่ือแสดง

เปอร์เซนต์ของเสียระหวา่งผลิตและเปอร์เซนต์ของงานท่ีต้องการดําเนินการใหม ่อีกทัง้ยงัมีการเปรียบเทียบผล

การปฏิบตังิานระหวา่งแผนกหรือมาตราฐานท่ีกําหนด 

7. ระบบต้นทุน การผลิต จะทําการเก็บข้อมลูต้นทนุวตัถดุบิท่ีนําเข้ามาใช้งาน  และสามารถนํา

ต้นทนุท่ีไมใ่ชว่ตัถดุบิเข้ามารวมเป็นต้นทนุจริง กําหนดต้นทนุมาตรฐานของสินค้าสําเร็จรูป เพ่ือเปรียบเทียบกบั

ยอดต้นทนุจริงได้ โดยต้นทนุของวตัถดุบิตอ่หนว่ยผลิต (Direct Material Costs) คือราคาการซือ้ของวตัถดุบิใน

แตล่ะครัง้  โดยจะเช่ือมข้อมลูการสัง่ซือ้ของแตล่ะใบสัง่ซือ้เข้ากบัการรับสินค้าตามใบสัง่ซือ้นัน้ ผู้ขาย  เพ่ือใช้

คํานวณหาราคาตอ่หนว่ยของวตัถดุบิในล็อตนัน้ ๆ  และต้นทนุของคา่แรงตอ่หนว่ยผลิต (Direct Labor Costs)

คา่แรงของคนงานแตล่ะคนท่ีใช้ทํางาน ณ สถานีการทํางานในการแปลงสภาพและเพิ่มมลูคา่ให้กบัชิน้งาน  

โดยคา่แรงงานดงักลา่วจะถกูสะสมเข้าไปในใบสัง่ผลิตท่ีแตล่ะขัน้ตอนการผลิต  

ระบบท่ีดีจะเร่ิมจากแตล่ะขัน้ตอนของการผลิต  การสัง่ซือ้ การรับสินค้า  การบนัทกึรายการเจ้าหนี ้ 

การเบกิใช้วตัถดุบิในแตล่ะใบสัง่ผลิต  และการสรุปรายการของมลูคา่วตัถดุบิท่ีใช้ไปในแตล่ะใบสัง่ผลิต  และ

การสะสมต้นทนุขึน้ไปตามโครงสร้างผลิตภณัฑ์ (Bill of Materials : BOM) 

 

 
รูปท่ี 5.5 แสดงการการสะสมต้นทนุขึน้ไปตามโครงสร้างผลิตภณัฑ์ 

 



8. ระบบบาํรุงรักษาเคร่ืองจักร  (Machine Maintenance)  เป็นระบบงานท่ีจดัการเก่ียวกบัการ

วางแผนดแูลบํารุงรักษาเคร่ืองจกัรวา่เวลาชว่งไหนท่ีจะต้องทําการซอ่มบํารุง หรือเปล่ียนอะไหล ่แล้วระบบก็ทํา

การจองเวลาในเคร่ืองจกัรนัน้เพ่ือท่ีระบบงานวางแผนจะไมว่างแผนงานลงในเวลาท่ีจองไว้  สามารถ

กําหนดเวลาหยดุทํางานของเคร่ืองจกัรและแมพ่มิพ์ตา่งๆ เพ่ือเช่ือมโยงกบัการคํานวณตารางการทํางาน

เคร่ืองจกัร เก็บประวตักิารซอ่มบํารุงของเคร่ืองจกัรได้ วางแผนการซอ่มบํารุงเคร่ืองจกัรได้ 

 

ข้อมูลท่ีใช้ในการผลติและการดาํเนินงานขององค์การ 

• ข้อมูลการผลิต/การดาํเนินงาน (production/operations data)  เป็นข้อมลูจากกระบวนการผลติ

หรือการให้บริการ ซึง่จะแสดงภาพปัจจบุนัของระบบการผลิตของธุรกิจวา่มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด และ

มีปัญหาอยา่งไรในการดําเนินงาน ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การวางแผนในการแก้ปัญหาและการพฒันา

ประสิทธิภาพการดําเนินงานในอนาคต  

• ข้อมูลสินค้าคงคลัง (inventory data) บนัทกึปริมาณวตัถดุบิและสินค้าสําเร็จรูปท่ีเก็บไว้ในโกดงั 

โดยผู้จดัการต้องพยายามจดัให้มีสนิค้าคงคลงัในปริมาณไมเ่กินความจําเป็นหรือขาดแคลนเม่ือเกิดความ

ต้องการขึน้ 

• ข้อมูลจากผู้ขายวัตถุดบิ (supplier data)  เป็นข้อมลูเก่ียวกบัปริมาณ คณุสมบตั ิและราคา

วตัถดุบิ ชอ่งทางและต้นทนุในการลําเลียงวตัถดุบิ ปัจจบุนัระบบแลกเปล่ียนข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์ ( electronic 

data interchange) หรือท่ีเรียกวา่ EDI ชว่ยให้การประสานงานระหวา่งผู้ขายวตัถดุบิ ธรุกิจ และลกูค้ามี

ประสิทธิภาพมากขึน้  

• ข้อมูลแรงงานและบุคลากร (labor force and personnel data) ข้อมลูเก่ียวกบัพนกังานใน

สายการผลติและปฏิบตักิาร เชน่ อาย ุการศกึษา และประสบการณ์ เป็นต้น ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการจดั

บคุลากรให้สอดคล้องกบังาน ขณะท่ีข้อมลูภายนอกเก่ียวกบัตลาดแรงงานจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและ

จดัหาแรงงานทดแทน และการกําหนดอตัราคา่จ้างอยา่งเหมาะสม 

• กลยุทธ์องค์การ (corporate strategy)  แผนกลยทุธ์ขององค์การจะเป็นแมบ่ทและแนวทางในการ

กําหนดกลยทุธ์การผลิตแลtการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ  

 

 

 

 



รายงานของระบบการผลติ 

 รายงานท่ีออกจากระบบนีเ้ป็นรายงานท่ีสนบัสนนุการปฏิบตังิานและการบริหารจดัการการผลติ 

ตวัอยา่ง เชน่ 

• รายงานการผลติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• รายงานแผนการเบกิใช้วตัถดุบิ  

• รายงานแผนการผลติรายสปัดาห์  

• รายงานรายละเอียดการผลติ (แสดงของดี ของเสียในแตล่ะขัน้ตอน)   

• รายงานเปรียบเทียบยอดเวลาท่ีใช้จริงกบัมาตรฐาน  

• รายงานการผลติแยกตามแผนก  

• รายงานสรุปการใช้วตัถดุบิจริงเปรียบเทียบกบัสตูรการผลติ   

• รายงานสรุปต้นทนุการผลติแยกตาม Job No.  

• รายงานเปรียบเทียบต้นทนุมาตรฐานและต้นทนุจริง  

• ฯลฯ 

ชื่อบริษัท 
รายงานการผลติประจาํวนั 

วันที่  99/99/9999 
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